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Скорост на запис
• CD-R: 48X (7200KB/sec) с CAV
• DVD+R: 20X (27000 KB/s) с CAV
• DVD+R DL: 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
• DVD-R: 20X (27000 KB/s) с CAV
• DVD-R DL: 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
• DVD-RAM: 12X (16200KB/sec) с PCAV

Скорост на презапис
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) с CAV
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) с CLV
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) с CLV

Скорост на четене
• Време на достъп: 160 мсек
• Размер на буфера: 2 MB
• CD-R: 48X (7200KB/sec) с CAV
• DVD-ROM: 16X (21600KB/sec) с CAV
• DVD-RAM: 5X (6750KB/sec) с PCAV

Възможности за свързване
• Интерфейс: SATA
• Други връзки: 12 V DC вход, Съединител за 

интерфейс IDE, Мостче за избор на главен/
подчинен, Аналогов изход за звук ляв/десен, С
ъединител DC захранване, Цифров аудио 
изход

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play
• Лесна употреба: Ръководство "Как да..." по 

стъпки

Изисквания към системата
• Капацитет на твърдия диск: 650 MB
• Операционна система на PC: Windows® XP, 

2000 SP4
• Процесор: Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-

добър
• RAM памет: 128 MB

Технически спецификации
• Влажност: 15 - 80 % отн. влажност (без 

кондензация)
• Диапазон на работната температура: 5 - 50 °C
• Стандарти на безопасност: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC стандарти: EN55022, EMS55024, FCC Part 

15
• Температурен диапазон (съхраняване): -40 - 

65 °C

Външен кашон
• Бруто тегло: 12,7 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 48,5 x 47 x 22 см
• Нето тегло: 9 кг
• Тегло с опаковката: 3,7 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

26 x 21 x 10,7 см
• Бруто тегло: 1,2 кг
• Нето тегло: 0,9 кг
• Тегло с опаковката: 0,3 кг
•
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